Høje-Taastrup Kommune
Henriksdal Plejecenter

Telefon: 43 35 26 30

REFERAT AF BRUGER- OG PÅRØRENDERÅDSMØDE TORSDAG DEN 31.
AUGUST 2017.
Tilstede:
Christina Vedelsparre, formand
Anny Pedersen, beboer
Susanne Lindholm Nielsen, pårørende
Ole Thejll - Solstrålen
Jette Elleby, centerleder
Susan Fuglsang, referent
Afbud:
Hans Behrendt, Seniorrådet, Bruno Sørensen, beboer, Gerda Strøm Petersen,
bruger.

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 26. juni 2017
3. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
4. Orientering fra ledelse
5. Orientering fra køkken
6. Orientering fra Seniorråd
7. Livets gang på Henriksdal
8. Dato for afholdelse af næste møde
9. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Godkendt.
Ad 3. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
Opfølgning af forespørgsler fra sidste møde.
Navneskilte til personale:
Navneskilte / lommeskånere vil blive købt til personale, man skriver selv navn på.
Susan F. står for indkøb.
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Billeder er personale
Der er skrevet mails til de personaler, der stadig ikke hænger på opslagstavler de
forskellige afdelinger.
Fremadrettet vil proceduren være således, at det som en del af ansættelsesforholdet
er et must, at man inden den 5. i måneden henvender sig til Susan Fuglsang for at få
taget et personalebillede.
Med hensyn til billeder af ledelsen, er det HR på Rådhuset, som sørger for
ajourføring og ensrettethed på hjemmesider, herunder eventuelle billeder af ledelsen.
Rengøring
Der hænger opslagstavler i de respektive afdelinger, hvor det er anskueliggjort,
hvornår der sidst er gjort rent i beboernes lejligheder.
Det er under fællesspisningen observeret, at en ansat havde mere travlt med at spise
selv, end at sørge for at hjælpe beboerne.
Det blev foreslået, at husets beboere kunne anvende fidget
spinnere for at forebygge evt. gigtgener, angst og stress. Dette
ansås for ikke at være relevant.
Ad 4. Orientering fra ledelse
Ledelsen har modtaget brev fra Bruger- og Pårørenderådsformand Leif Andersson
Torstorp Pleje- Og Rehabiliteringscenter – bilag 1.
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Brev oplæst og diskuteret. Man enedes om at rette henvendelse til Leif Andersson
med henblik på at få etableret et fællesmøde. Christina Vedelsparre repræsenterer
Henriksdals BPR-råd.
I dag den 31. august 2017 er sidste dag for Irene Sørensen, køkkenleder, som har
valgt at på gå pension. Irenes efterfølger hedder Eva Bojesen,og hun tiltræder jobbet
pr. 1. september 2017.
Lise Wix Andreasens stilling er ikke genopslået.
Der er ansat en faglig ressourceperson, Marianne Hansen , fra den 1. oktober 2017.
Marianne Hansen overtager en del af Kirsti Lauritzens arbejdsområder.
Jette Elleby forsøger, så vidt det er muligt at være i Henriksdal 2-3 dage ugentligt.
Jette Elleby overtager Lise Wix Andreasens kontor.
Jette Ellebys kontor bliver mødelokale.
Der er indført klippekortsordning – også for plejehjemsbeboere, på 74 min. pr. uge.,
og det har medført, at den i
Ældre beboere på landets plejehjem har fået et særligt klippekort til ekstra hjælp eller
fornøjelser i hverdagen. Klip på kortet svarende til 74 min. ugentligt er borgerens tid
og kan bruges til alt det, der giver livskvalitet, eks. gå i byen ture. Brugen af
klippekortet skal dokumenteres overfor kommunen, hvorefter plejecentrene får tildelt
økonomi ud fra forbrug.
Dette har medført, at Henriksdal har kunnet bibeholde husets chauffører til at køre
beboerne rundt i bussen. Indtægten fra klippekortsordningen går til lønninger af
chaufførerne.
Personalet skal i efteråret oplæres af Demensrejseholdet i viden omkring demens,
advarselstegn og det at leve med demens.
Endvidere er der afsat midler til kursus i at kunne foretage forflytninger korrekt.
Der er indkommet brev fra Gerda Strøm Petersen, BPR-medlem, om ikke personalet
vil være opmærksomme på, at beboerne altid har penge med til banko, således at
man undgår de pinlige situationer, der opstår, hvor beboerne ikke kan deltage i
banko.
Der har været afholdt Byrådsmøde tirsdag 29. august 2017 og her det det vedtaget,
at aflastningsbolig, Henriksdal pt. bruger til daghjemsbrugere, skal tages i brug igen,
da behovet er stort.
Det er endvidere vedtaget, at de ældreboliger, der ligger overfor Henriksdal, og hvor
der pt. er 2 borgere, der er tilknyttet Henriksdal, fuldt ud skal gøres til
Plejehjemsboliger.
Ejendomsadministrationen v/ Jens Folmer Olsen vil snarest sende et brev til
beboerne i ældreboligerne, hvor de bliver gjort opmærksomme på, at ældreboligerne
bliver lavet om til plejehjemsboliger, samt at de, såfremt de ikke ønsker denne
statusændring fra ældrebolig til plejebolig, bedes finde et andet sted at bo.
Jette Elleby lagde op til, at 2 af de årlige BPR-møder, evt. skulle afholdes som
temaaftener om livets gang i Henriksdal, eller som frokostarrangementer om
søndagen, hvor alle de pårørende vil blive inviteret til disse arrangementer.
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Det blev vedtaget, at der fremadrettet vil blive afholdt 2 temaaftener om året. 1 om
foråret og 1 om efteråret.
Første temaaften i en række af mange bliver den 31. oktober 2017, indbydelse mv.
bliver udsendt til pårørende og beboere.
Ad 5. Orientering fra køkken
Punktet udgået.
Ad 6. Orientering fra Seniorråd
Punktet udgået.
Ad .7 Livets gang på Henriksdal
Der har været sommerferie, så der har kun været afholdt 2 arrangementer. Sang
med Sct. Georgs Gilderne, og Solstrålen har afholdt caféeftermiddag.
Tirsdag den 22. august 2017 var beboere, personaler og Solstrålen på fælles
skovtur. Alle har rost turen.
Ad 8. Dato for afholdelse af næste møde
Næste ordinære møde afholdes den 12. december 2017 i tidsrummet kl. 12:00 –
15:00. Der serveres julefrokost denne dag.
Ad 9. Eventuelt
Intet til punktet.

Referent
Susan Bonnie Fuglsang
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